
IoT, o universo conectado

Cando  oímos  falar  sobre  o  Internet  das  Cousas,  adoitamos  pensar  nunha  casa

intelixente ou nun robot que realiza unha determinada tarefa, pero este concepto é

moito máis amplo.

O  Internet  das  Cousas  ou  Internet  of  Things  (IoT)  é  o  conxunto  de  dispositivos  e

sensores electrónicos interconectados entre si que se encargan de medir, recompilar e

enviar datos a un servidor centralizado ou á nube. Unha vez estes datos son tratados e

extraeuse a información que se considera importante, os dispositivos IoT poden recibir

do  servidor  ou  da  nube,  unha  serie  de  instrucións  para  realizar  unha  determinada

acción.

O  big  data  (https://es.wikipedia.org/wiki/Macrodatos)  e  a  aprendizaxe  automática

(https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_autom%C3%A1tico)  utilízanse  para  o

tratamento e estudo dos datos, mentres que para dar unha resposta acorde a estes

utilízase a intelixencia artificial  (https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial).  A

IoT  engloba  desde  sensores  de  temperatura  ou  de  presenza  para  o  control  da

calefacción  ou  a  luz  nos  fogares,  ata  sistemas  industriais  automatizados  para  o

transporte de produtos a escala mundial.

Características e usos

Un dispositivo IoT caracterízase por ser un sistema electrónico de pequeno tamaño

equipado cun procesador, sensores que lle permiten medir a contorna, actuadores que

lle permiten realizar determinadas accións en resposta aos datos recibidos e módulos
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de comunicación vía cable, wifi ou bluetooth. Todas estas características permítenlle

comunicarse e cooperar con outros dispositivos, ser facilmente configurables de forma

remota e localizables, tanto fisicamente, como na rede da que forman parte.

Entre os diferentes usos que ten o universo IoT destacan:

• Domótica: Baséase na automatización dunha casa ou edificio, interconectando

os  diferentes  servizos  (auga,  luz,  calefacción)  e  aparellos  (electrodomésticos,

termostatos, fechaduras, etc.) para mellorar a eficiencia enerxética, a seguridade

e o benestar do usuario.

• Automatización e control de procesos de produción:  Utilízanse dispositivos

IoT para mellorar a fabricación, a fiabilidade e a eficiencia dos produtos obtidos,

así como para o seguimento do produto na fábrica.

• Transporte  e  loxística:  Baséase  na  monitorización  dos  vehículos,  das

mercadorías, o estado de conservación das mesmas, así como na xeolocalización

do produto para evitar roubos e perdas.  Doutra banda,  en loxística utilízanse

para calcular o mellor roteiro de repartición, así como para xestionar o tráfico.

• Agricultura,  gandería  e  silvicultura:  Úsanse  dispositivos  IoT  para  a

automatización de tarefas fundamentais na agricultura e silvicultura como é a

detección e control de pragas e enfermidades ou a satisfacción das necesidades

das plantas (abonado, rega automática, etc.), así como para a colleita, indicando

o  momento  óptimo  de  recolección.  No  caso  dos  animais,  serven  para  o  seu

seguimento biométrico e xeolocalización, ademais de poder chequear o estado

de saúde do animal e as súas necesidades (alimentación, retirada de abono, etc.).

• Videovixilancia e seguridade: Baséase no control de diferentes equipos como

alarmas intelixentes, sensores de presenza e de detección temperá de ameazas,

entre outros, para garantir a seguridade dunha casa ou dun edificio e evitar unha

situación de risco.

• Medicina  e  coidado  da  saúde:  Encárganse  de  medir  e  detectar  variacións

significativas  das  constantes  vitais  dunha  persoa  e  poden  chegar  a  fornecer

medicamentos. Aínda que o público obxectivo é o ser humano, tamén é posible

monitorizar a saúde das mascotas.



O auxe dos dispositivos IoT débese á popularidade dos teléfonos móbiles intelixentes e

asistentes virtuais, así como á presenza, cada vez maior, no mercado de dispositivos

que  incorporan  dita  tecnoloxía  como,  electrodomésticos,  Smart  TV’s,  cámaras  de

videovixilancia, etc.

As vulnerabilidades e ameazas dos dispositivos IoT

As vulnerabilidades son debilidades ou fallos que poden usarse para danar ou modificar

o correcto funcionamento do dispositivo e que poden darse, tanto a nivel do software,

como  do  hardware.  En  concreto,  as  principais  vulnerabilidades  que  presentan  os

dispositivos IoT son as seguintes:

1. Credenciais  de  acceso  ao  dispositivo  (usuario  e  contrasinal)  que  veñen

configuradas por defecto e que nalgúns casos non poden cambiarse por outras

diferentes.

2. Ao  acceder  ao  software  de  control  e  configuración  do  dispositivo,  este  usa

protocolos de cifrado inseguro que provoca que se poida ver toda a información

ou que se poida acceder vía Internet (en remoto)  sen establecer un filtro de

seguridade.

3. Non  hai  un  cifrado  ou  este  é  inseguro  nas  comunicacións  que  realizan  os

dispositivos coa nube, o servidor ou o usuario.

4. Ao facilitarse a configuración do dispositivo, hai parámetros e características de

seguridade que non poden modificarse.

5. Nalgúns casos, non dispoñen de actualizacións para corrixir fallos de seguridade

detectados tanto no software, como no firmware dos dispositivos, debido a que,

por exemplo, o soporte técnico ten unha duración determinada no tempo, como

sucede cos sistemas operativos antigos ou coa vida útil do dispositivo.

6. En determinados dispositivos IoT, detectouse a presenza de portas traseiras ou

backdoors que veñen instaladas de fábrica e que posibilitan o acceso de forma

remota  ao  dispositivo  e  modifican  o  funcionamento  do  mesmo

(https://es.gizmodo.com/los-riesgos-del-iot-un-vendedor-inutiliza-la-puerta-de-

1794002365).
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As  vulnerabilidades  descritas  anteriormente  poden  ser  explotadas  para  realizar

diferentes ataques, entre os que destacan:

• Ransomware ou secuestro de  dispositivos:  Este  tipo de ataque consiste  na

infección do dispositivo mediante un virus que bloquea o seu uso ata que se

realiza un pago, normalmente en criptomoedas, para liberalo. Aínda que o pago

non garante a recuperación do control do dispositivo.

• Ataques  de  denegación  de  servizo  (DOUS/DDOS):  Este  tipo  de  ataque

aprovéitase das vulnerabilidades que ten o dispositivo que lle permiten obter o

seu control. Este únese a unha rede con miles de equipos infectados que atacan a

obxectivos predefinidos de forma conxunta.

• Bots  de  spam:  Coa  infección,  búscase o  control  do dispositivo  para  utilizalo

posteriormente para dirixir e xestionar o envío masivo de correo lixo.

• Roubo de  información:  Prodúcese mediante  o ataque ao dispositivo  IoT que

permite á súa vez o acceso a outros dispositivos conectados á rede, xa sexan

ordenadores,  servidores,  routers,  etc.  Este  ciberataque  permite  acceder  a

documentos e arquivos, así como realizar unha análise do tráfico da rede á que

están conectados e roubar as credenciais dos diferentes servizos que usan os

usuarios da devandita rede (contas de correo, redes sociais, servizos financeiros,

tendas online, etc.).

• Manipulación das medicións: Este ataque ten como obxectivo que o servidor, en

base  aos  datos  observados,  proporcione  información  falsa  ou  execute  ordes

erróneas para provocar avarías nas infraestruturas ou nas casas, por exemplo,

sobrecargar  a  rede  eléctrica,  apertura  de  portas  ou  billas,  funcionamento

anómalo dos electrodomésticos ou da calefacción, etc.

• Privacidade:  Os  atacantes  poden  obter  información  da  vítima,  como  a  súa

situación  nun  determinado  lugar,  os  seus  gustos  ou  obter  información  dos

dispositivos que o usuario ten conectados á rede.

Consellos para securizar os dispositivos IoT

Cando  vaias  configurar  un  dispositivo  IoT,  é  importante  que  teñas  en  conta  os

seguintes consellos para que estea securizado:



1. Cambia as credenciais  (https://www.osi.es/es/contrasenas)  (nome de usuario e

contrasinal)  que  veñen  por  defecto,  xa  que  estas  credenciais  son  comúns  ao

resto de dispositivos da marca, e fáciles de conseguir nunha procura na internet,

o que lles converte en obxectivo de ataques. Por exemplo, a botnet Mirai infecta

aos  dispositivos  IoT  a  través  das  credenciais  usadas  por  defecto,  instalando

código malicioso nos mesmos.

2. Illa este tipo de sistemas e os dispositivos que utilizas para conectarche con eles

nunha rede independente, así  evitarás que alguén que acceda á túa rede wifi

poida  interactuar  con  eles  (https://es.gizmodo.com/la-policia-allana-una-casa-

vacia-en-alemania-despues-de-1820346732). Se non necesitas acceder de forma

remota á túa rede, deshabilita a administración remota.

3. Protexe todos os dispositivos como mínimo con WPA2 e contrasinais robustas

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2016/11/03/tu-router-tu-castillo-

medidas-basicas-para-su-proteccion).  Tamén  é  importante  protexer  a

seguridade do router para evitar que alguén conectado á rede poida acceder a el.

4. Se tes certos coñecementos técnicos, establece un filtrado de tráfico na rede

para  evitar  que  o  tráfico  non autorizado diríxase  cara  a  algún  dispositivo  en

concreto, ou cara ao exterior da rede. Na nosa sección de ferramentas gratuítas

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2015/10/26/no-hace-falta-superpoderes-

para-proteger-los-dispositivos) podes atopar un software de análise de tráfico

que che axudará a controlar a túa rede.

5. É recomendable que a información que conteña ou reciba o dispositivo estea

cifrada  (https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2016/11/17/protege-tu-

informacion-utiliza-herramientas-de-cifrado) para evitar o roubo, a manipulación

ou a modificación das accións para realizar.

6. Realiza análises periódicas (https://www.osi.es/es/contra-virus) cun antivirus en

busca de infeccións, vulnerabilidades ou calquera outra ameaza.

7. Se tes dispositivos IoT e utilizas no teu móbil as aplicacións de control e xestión

dos  mesmos,  revisa  que  os  permisos

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2015/01/07/protege-tu-movil-revisa-los-
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permisos-de-tus-apps)  concedidos  son  os  que  necesita  e  se  non,  deshabilita

aqueles permisos que non sexan necesarios para o seu funcionamento.

8. Le  as  políticas  de  privacidade

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2017/10/23/consejos-para-proteger-tu-

privacidad-online) dos dispositivos que utilices para estar informado sobre que

información  colleita,  almacena  e  o  uso  que  fai  dela  a  empresa  creadora  do

produto.

9. Mantén actualizado o software dos equipos e o firmware dos dispositivos IoT.

10. En  caso  de  infección  por  ransomware

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2017/02/21/rot-ransomware-de-las-

cosas-en-smarttvs), virus ou calquera outro comportamento anómalo, contacta

coa Oficina de Seguridade do Internauta (OSI) na caixa de correos de incidencias

(https://www.osi.es/es/reporte-de-fraude).

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)
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